
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Neurologische 
Revalidatie



Ons neurologisch revalidatieprogramma richt zich op  
letsels aan de hersenen, het ruggenmerg of de perifere 
zenuwen. Deze letsels kunnen aangeboren zijn of later 
ontstaan zijn.

U kan bij ons terecht voor volgende aandoeningen:

 Centraal neurologische aandoeningen:
• CVA - hersenbloeding
• Parkinson
• Multiple Sclerose (MS)
• Guillain-Barré
• Polyneuropathie
• Incomplete en complete dwarsleasie
• Cerebral Palsy
• …

Perifere zenuwaandoeningen



DOEL

Het doel van de multidisciplinaire neurologische 
revalidatie is erop gericht de gevolgen van uw 
aandoening te verminderen en u beter te laten 
functioneren in het dagelijks leven.
Hierbij zal er onder andere gewerkt worden aan uw 
spierkracht, rompbalans, evenwicht, coördinatie, 
mobiliteit, fijn motorische vaardigheden en 
handfunctie.

INHOUD

De revalidatie gebeurt multidisciplinair en tijdens 
de eerste sessie wordt een uitgebreide screening 
uitgevoerd. Op basis hiervan worden de doelstellingen 
van de revalidatie bepaald rekening houdend met 
uw specifieke wensen en noden met als doel het 
optimaliseren van uw zelfredzaamheid. Er wordt voor 
elke patiënt een individueel revalidatieprogramma 
gemaakt. Aan de hand van specifieke testen wordt 
uw toestand op vaste momenten door het team 
geëvalueerd en  permanent bijgestuurd.

Binnen ons therapie aanbod komen volgende 
behandelingen aan bod:

• core training: verbeteren van zitbalans en selectieve 
rompcontrole

• facilitatie
• transfertraining
• valpreventietraining
• vertikalisatie
• grondtransfer
• sit-to-stand training
• march revalidatie



• functionele training van arm-hand vaardigheden
• optimaliseren van maximale zelfredzaamheid
• reconditonering op maat
• stroke-fit oefenprogramma
• opmeting loophulpmiddelen, prothese, AFO’s en 

handspalken, scooter en rolstoelen
• systematisch meten en evalueren aan de hand van 

neurologische meetschalen
• advies ADL- en loophulpmiddelen

PRAKTISCH

Onze revalidatiezaal bevindt zich op het eerste verdiep 
in blok G.

Het revalidatieprogramma kan gestart worden op 
doorverwijzing van uw huisarts of neuroloog.
Daarna wordt er een afspraak gemaakt bij één van 
onze revalidatieartsen. Na dit consult spreek je 
aan de balie van onze afdeling af op welke datum 
je de revalidatie zal starten of telefonisch via het 
secretariaat.

Indien u verhinderd bent voor een afspraak, gelieve 
dan tijdig te verwittigen.

Wees op tijd en respecteer begin- en einduur van de 
therapiesessie.

Draag sportieve kledij en aangepast schoeisel bij het 
betreden van de oefenzaal. Er zijn omkleedruimtes, 
douches en lockers voorzien.



REVALIDATIE ARTSEN
Dr. Rens Busschots
Dr. Leonie Geukens
Dr. Chris Daele

KINESITHERAPEUTEN

 Kim Dessers Karlijn Van Limpt
 Phaedra Vandebosch Vienna Mertens
 Etienne Marie Bosch Wim Paulissen
 Nico Coninx Conny Proesmans
 Mireille Debor Sara Lanza
 Jana Wijnants Philippe Vandepoel
 Els Fermon Ilse Salmon
 Leen Groffils Nadine Schurmans
 Lotte Palmers Karen Vandersteen
 Evy Machiels

ERGOTHERAPEUTEN
 Heidi Hex  Rachelle Maesen
 Annelies Gielen  Tineke Mercken
 Belinda Goyen  Karen Parthoens
 Nick Van Petegem  Sarah Stassen
 Veerle Vandevenne  Julie Janssen

LOGOPEDIE
Kristel Vanhelden                     Brenda Jenné
Nele Cielen

PSYCHOLOGEN
Lief Hoedemakers                  



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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 CONTACT

Secretariaat revalidatie, tel. 012 39 79 50
Kim Dessers, diensthoofd, tel. 012 39 79 67


